
DIVULGAÇÃO

MONTAGEM

SELEÇÃO BRASILEIRA
Marquinhos pede atenção com 
Cavani e Suárez contra o Uruguai

Um dos pilares defensivos da Seleção Brasileira, Marquinhos 
sabe que o desafi o desta terça-feira (17), contra o Uruguai, pelas Eli-
minatórias da Copa do Mundo FIFA Catar 2022, não será nada fácil. 
Pela frente, além de toda a qualidade da Celeste Olímpica, o Brasil 
ainda terá que conter a forte dupla de ataque dos uruguaios: Edinson 
Cavani e Luis Suárez.        Página - 6

CAIO GUATELLI

As eleições de domingo seguiram 
mais ou menos um roteiro pro-
gramado, mas que podia trazer 
surpresas. Na Capital, o vereador 
Abílio Jr. e o atual prefeito Ema-
nuel Pinheiro decidirão dia 29 no 
segundo turno a vaga no Palácio 
Alencastro. Na região metropoli-
tana, Kalil Baracat foi eleito com 
46 mil votos, enquanto na Capital 
do Nortão o empresário Roberto 
Dorner derrotou o deputado fede-
ral Juarez Costa.

ELEIÇÕES 2020

Cuiabá terá 
2º turno, 
Sinop elege 
empresário 
e VG renova

Candidatos 
únicos são
eleitos sem
esforço
Celso Padovani (DEM) e sua 
Vice Rosemar Santos Mar-
chetto (PSDB) foram eleitos 
para a gestão 2021/2024 com 
84,42% totalizando 5.328 votos, 
apenas 6.311 eleitores com-
pareceram às urnas. Claudio 
do Posto, do MDB, foi eleito, 
neste domingo (15), prefeito 
de União do Sul (MT) para os 
próximos quatro anos. Ao fi m 
da apuração, Claudio do Posto 
teve 100,00% dos votos. Foram 
1.618 votos no total.    
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PEIXOTO

O jornalista Edney Menezes foi morto à queima-roupa (tiros na cabeça) dentro 
do carro, no centro de Peixoto de Azevedo. Horas antes, ele havia feito uma pos-
tagem em uma rede social comemorando o resultado das eleições municipais.
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Colaboradores que se sentem cuidados são 
mais leais, engajados e produtivos. Eles têm 
mais probabilidade de se envolver no traba-
lho, permanecer na empresa e recomendá-
-la como um bom lugar para trabalhar

Há dois anos, as eleições nacionais e estaduais se 
caracterizaram por uma onda de direita, não raro com 
tons populistas e autoritários, e rejeição a políticos e par-
tidos tradicionais. Esse cenário mudou.

Eleições municipais são tocadas em outro diapasão, 
decerto. Mas os primeiros resultados, nas grandes cida-
des, indicam que houve enorme abstenção em razão da 
pandemia, preferência por conservadores moderados, al-
guma recuperação das forças de esquerda e resultados 
importantes de DEM e PSDB. Jair Bolsonaro, que não 
tem partido além de si mesmo, interveio na disputa com 
seu personalismo aviltado e péssimos resultados.

Guilherme Boulos, candidato do PSOL à Prefeitura 
de São Paulo, é, pelos dados disponíveis até a conclusão 
desta edição, uma grande novidade do pleito. Integrante 
de legenda nanica e em versão esquerdista mais bran-
da, vai ao segundo turno contra o prefeito Bruno Covas 
(PSDB) —na cidade que sempre foi grande base do PT.

Cidades relevantes como Porto Alegre, Belém e Re-
cife deram votação expressiva à esquerda, que ao menos 
neste momento se torna mais plural e se diversifica em 
siglas como PSOL, PSB e PC do B. O eleitorado parece 
procurar alternativas nesse campo político.

O DEM obteve vitórias significativas, algumas já 
confirmadas, como em Salvador, Curitiba e Florianópolis, 
além de conquistar bons números em municípios popu-
losos. Terá um favorito Eduardo Paes no segundo turno 
do Rio de Janeiro.

O PSDB ganhou em Palmas e Natal, além de dis-
putar a maior metrópole do país. Os dois partidos forma-
ram o núcleo da coalizão de governo de Fernando Henri-
que Cardoso (1995-2002). Nos maiores municípios, os 95 
nos quais, por lei, pode haver segundo turno, observa-se 
grande dispersão —mais de 20 partidos disputavam com 
chances, com destaque para MDB e PSD, que reelegeu 
em primeiro turno Alexandre Kalil em Belo Horizonte.

Em todo caso, não houve sinais de reviravolta polí-
tico-ideológica de monta nessas cidades, que na maioria 
dos casos visíveis optaram por continuísmos, nomes es-
tabelecidos ou legendas mais anódinas.

Digna de nota foi a derrota de Bolsonaro em palcos 
nacionais. Celso Russomanno (Republicanos) terminou 
com votação frustrante em São Paulo. Marcelo Crivella, 
do mesmo partido, vai ao segundo turno em situação 
francamente minoritária no Rio de Janeiro.

Não restou candidatura importante que se propu-
sesse a defender o presidente e suas ideias exóticas. Pre-
feitos que tiveram atuação decente no combate à pande-
mia, ou foram apoiados por governadores preocupados 
com a doença, tiveram em geral desempenho forte.

É uma pena que problemas técnicos no TSE tenham 
prejudicado a divulgação tempestiva da apuração e dado 
margem a teorias conspiratórias de grupos que não têm 
compromisso com a democracia.

Editorial

O novo e o velho

DERRETEU
Campeão de votos na eleição passada, 

o vereador Toninho de Souza (PSDB) viu 
seu capital político derreter nos últimos 
quatro anos. Na eleição passada, o apre-
sentador foi o mais votado do Legislativo 
de Cuiabá com 5.620 votos. Em 2020, ele 
teve meros 885, uma queda de 84% em 
quatro anos. Em números absolutos, ele 
perdeu nada menos que 4.375 eleitores.

REDUÇÃO DA TIRAGEM 
EM RESPEITO AOS 
FUNCIONÁRIOS

Em virtude da crise causada pelo coro-
navírus, o Diário do Estado MT informa aos 
seus leitores que seguirá presando pela 
qualidade da informação neste período, 
porém, em tiragem menor em respeito, 
principalmente, aos seus funcionários. Da 
apuração à distribuição, muita gente está 
envolvida, e na maior parte do tempo, pró-
ximos uns aos outros. Tudo ficará bem!

POR 18 VOTOS
Menor município de Mato Grosso e 

menor colégio eleitoral do país, segundo 
dados do TSE, Araguainha terá um novo 
prefeito a partir de 2021. O atual prefei-
to Silvio José de Morais Filho, o Silvinho 
(DEM), perdeu a reeleição por 18 votos. Seu 
adversário, Francisco Gonçalves Naves, o 
Chiquinho (PSL), obteve 464 votos (50,99%). 
Já Silvinho teve 446 (49,01%). Ao todo, a ci-
dade tem 1001 eleitores, mas apenas 935 
habitantes - esse tipo de divergência ocor-
re quando o cidadão mora em uma cidade 
e vota em outra.

Crédito: Divulgação
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houve enorme abstenção em razão da 
pandemia, preferência por conserva-
dores moderados, alguma recupera-
ção das forças de esquerda e resulta-
dos importantes de DEM e PSDB

“ “

As emoções humanas são forças pode-
rosas do planeta. Elas são capazes de criar 
opostos: iniciar guerras e estabelecer paz, 
assim como despertar o amor e incentivar 
uma ruptura. Embora inevitáveis, as emo-
ções também são fontes indispensáveis 
de orientação e nos conduzem a agir – seja 
no âmbito pessoal ou profissional. O peri-
go está justamente quando não há identi-
ficação e nem gestão dessas emoções.

Mas, diferente do quociente de in-
teligência (QI), a inteligência emocional 
pode ser desenvolvida e/ou aprimorada. 
Ela envolve componentes que vão desde 
a autogestão e o gerenciamento de rela-
cionamento (interpessoal) até a autoper-
cepção e a autoexpressão – que podem 
ser traduzidas como a nossa capacidade 
de perceber nossas emoções e entender 
nossas tendências de agir e se expressar 
de determinadas maneiras em determina-
das situações.

Tanto que até mesmo a famosa iniciati-
va do Google, o Projeto Aristóteles, ressal-
tou que uma equipe de alto desempenho 
precisa de três itens: uma forte consciên-
cia da importância das conexões sociais, 
um ambiente onde cada pessoa fale igual-
mente e segurança psicológica onde to-
dos se sintam seguros para trabalhar sem 
medo das consequências negativas. Con-
tudo, esse cenário é pouco amplificado se 
não existir uma liderança emocionalmen-
te inteligente.

Para além disso, as taxas crescentes de 
solidão, depressão e preocupações com 
a saúde mental dos colaboradores repre-
sentam uma oportunidade para as em-
presas adotarem a inteligência emocional 
a fim de engajar novamente as pessoas 

tanto no trabalho quanto na vida. Afinal, 
entre as principais necessidades humanas 
de trabalho (e vida) constam: sobreviver, 
pertencer e se tornar parte.

Uma vez atendidas as necessidades 
básicas, as pessoas procuram ser aceitas 
por quem são para, finalmente, aprender e 
crescer para se tornarem o que têm de me-
lhor. Colaboradores que se sentem cuida-
dos são mais leais, engajados e produtivos. 
Eles têm mais probabilidade de se envol-
ver no trabalho, permanecer na empresa 
e recomendá-la como um bom lugar para 
trabalhar e menos chance de sofrer de es-
tresse ou burnout.

Sem contar que à medida que o mundo 
avança, mais e mais necessidades de sobre-
vivência estão sendo atendidas de forma 
consistente, fazendo com que a força de 
trabalho volte sua atenção para o próximo 
nível de necessidades, mais imediatamen-
te pertencendo. Líderes emocionalmente 
inteligentes são capazes de estender o per-
tencimento para suas equipes.

A propósito, conforme tecnologias mais 
sofisticadas surgem, como inteligência ar-
tificial e 5G, habilidades humanas como 
compaixão e empatia irão definir a vanta-
gem competitiva dos colaboradores e das 
organizações em que atuam. Existe um 
mito de que as emoções não pertencem 
ao ambiente de trabalho, mas as fronteiras 
entre vida profissional e pessoal continu-
am a se cruzar. Afinal, as emoções viajam 
conosco e, portanto, é preciso realizar uma 
boa gestão delas.

Se a Revolução Industrial exigiu colabo-
radores fortes e a Era da Informação exigiu 
trabalhadores experientes, a futura era do 
trabalho exigirá colaboradores emocional-
mente inteligentes.

LORENA LACERDA É COACH E MENTORA 
DE EXECUTIVOS

Inteligência emocional e o 
futuro do trabalho

Uma eleição “estranha”
As cenas vistas não eram justificadas 

e, por assustador que possa parecer, se-
quer questionadas. Tudo que aconteceu 

em outras eleições 
aconteceu, também, 
no pleito atual. As-
sustador.

Deixando de 
lado todo o “anor-
mal”, o resto foi 
como deve ser, 
tirando, claro, o 

Amapá, que por conta de eventos ines-
perados (novidade para 2020, não é) 
precisou ver seu calendário eleitoral 
alterado (mais uma vez).

No fim das contas o processo demo-
crático aconteceu. Reclamações e ques-
tionamentos fazem parte disso, mas, 
prevalecendo as escolhas da maioria, 
mesmo com tantas adversidades, a elei-
ção cumpriu sua função.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, 
pelo e-mail, lsmussi@hotmail.com ou 
visitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!
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Uma eleição em plena pandemia foi um dos temas mais polêmicos 
dos últimos tempos. Espero que, com tudo isso, as pessoas que 
compareceram às urnas tenham votado com consciência e compro-
misso com o futuro. Que essa turbulência toda tenha nos ensinado 
lições importantes...

CLIC 
FINAL 

I.N.T.E.R.L.I.G.A.D.O
POR  LEANDRO CARECA

Domingo foi dia de votar, em uma 
eleição um tanto quanto “estranha” se 
comparada ao “normal”. Os motivos? 
Todos os possíveis, 
afinal, estamos 
atravessando uma 
pandemia e o plei-
to foi adiado justa-
mente por conta da 
Covid-19, algo que 
nunca havia aconte-
cido.

A votação, em si, aconteceu com 
suas particularidades, como obrigato-
riedade de máscara, cada um levando 
sua caneta e os mesários proibidos de 
manter contato físico com os docu-
mentos do eleitor. Horário estendido 
e tempo reservado aos idosos também 
aumentou a lista de, digamos, “novida-
des”.

Durante a campanha Brasilzão afo-
ra, porém, a falta de cuidado de mui-
tos promoveu um verdadeiro “show de 
horrores” aos olhos daqueles que se 
cuidam ao extremo para proteger a si 
e sua família: em pleno período onde 
todo o cuidado é pouco, multidões sem 
máscara, abraços e outros tantos des-
cuidos fizeram até o vírus questionar 
sua própria existência. Mas, claro, ele 
estava ali.

LORENA LACERDA

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga a morte do elei-
tor Egler Wilon Pereira que foi assassinado a tiros na saída do local de vota-
ção, no Bairro Residencial Coxipó, em Cuiabá. De acordo com a PM, a mulher 
da vítima contou que, na sexta, Egler discutiu com um homem no trânsito e o 
perseguiu por alguns quilômetros, mas não conseguiu alcançá-lo. O homem 
viu o carro dele estacionado em frente ao local de votação e o aguardou na 
saída. Em seguida, desceu do veículo, foi até o carro de Egler e efetuou vários 
disparos contra ele.
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Eleição histórica dá prefeitura
para o candidato Roberto Dorner
CLEMERSON SM
clemersonsm@msn.com

Depois de uma disputa 
acirrada, como não se via há 
muito tempo na cidade de 
Sinop, a população conhe-
ceu na noite do último do-
mingo (15), o novo prefeito 
do município que passa a 
comandar a cidade a partir 
de primeiro de janeiro de 
2021.

O republicano Rober-
to Dorner venceu a disputa 
com uma larga vantagem 
diante do ex-prefeito Juarez 
Costa (MDB). 

 Dorner obteve 32.114 
votos (49,11% dos votos vá-
lidos), contra 18.097 votos 
(27,68% dos votos válidos), 
sendo uma diferença de 
pouco mais de 14 mil votos.

“O bem venceu, foram 
32.114 votos na mudança. 
Muito obrigado por depo-
sitarem a confiança do seu 
voto em mim e no Dalton 
Martini. Vamos trabalhar 
duro para fazer um ótimo 
trabalho e cumprir tudo o 
que nos propomos a fazer.

”, disse o prefeito eleito 
Roberto Dorner.

Essa é a segunda vez 
que Dorner tenta a eleição 
para prefeito de Sinop. Em 

2016 ele concorreu e perdeu 
para a atual prefeita Rosana 
Martinelli (PL). Dalton Marti-
ni (Patriota) que na eleição 
passada era um de seus ad-
versários, se torna agora o 
vice-prefeito.

OUTROS
CANDIDATOS
Na terceira posição fi-

cou o candidato do PODE-
MOS, Jorge Yanai com 9.512 
votos (14,55% dos votos váli-
dos). Em quarto lugar o pe-
tista, professor Roberto Ar-
ruda que obteve 2.573 votos 
(3,9% dos votos válidos). Já o 
candidato do PSL Delega-
do Sergio Ribeiro ficou com 
2.531 (3,85% dos votos váli-
dos) e por fim, Marcelo Sta-
chin (PRTB) com 560 votos 
(0,86% dos votos válidos).

Foram 1,964 votos em 
branco (2,8), nulos 2.752 
(3,9%). Esta eleição também 
marcou um alto índice de 
não votantes, além dos pou-
co mais de 10,3 mil títulos 
cancelados, a eleição deste 
domingo contou com um 
grande número de absten-
ções. Ao todo, 10.706 pesso-
as abriram mão do direito 
ao voto – o que equivale a 
27.66% dos eleitores.

DA REPORTAGEM

O grupo político lidera-
do pelo agora prefeito eleito 
de Sinop, Roberto Dorner 
também obteve êxito na elei-
ção do legislativo que definiu 
os quinze novos vereadores 
para a próxima legislatura.

Os eleitores sinopenses 
foram às urnas e promove-
ram uma gigantesca refor-
mulação na composição da 
Câmara de Vereadores. Dos 
atuais quinze parlamentares, 
apenas quatro foram reelei-
tos. Os dois tucanos, Adenil-
son Rocha e Dilmair Callega-
ro, tendo Rocha como o mais 
votado com 1.647 votos, Cal-
legaro que foi o mais votado 
em 2016 ficou com 848 votos.

Os outros dois verea-
dores que entraram no sele-
to grupo de reeleitos foram, 
Ademir Bortoli e Professor 
Hedvaldo, ambos do Repu-
blicanos.

Daí em diante só sur-
presas. A primeira delas foi 
Paulinho Abreu do PL, que foi 
o terceiro mais votado com 
1.357 votos e Elbio Volkweis 
do Patriota com 1.231. Os cin-
co mais votados estão na co-
ligação que elegeu Dorner, 
mostrando a força que o pre-

DA REPORTAGEM

Mesmo com a demora 
na apuração feita pela Justiça 
Eleitoral, Miguel Vaz (CIDA-
DANIA) concedeu entrevista 
durante a noite de domingo 
(15) comemorando sua vitó-
ria.

Miguel fez 18. 283 votos, 
contra 11.802 de seu adver-
sário o atual prefeito Luiz Bi-
notti. Os outros candidatos, 
Mano da Saúde conseguiu 
apenas 754 votos e Cláudio 
Senna 486. No total Lucas 
do Rio Verde teve 13.493 abs-
tenção, número de eleitores 
que não compareceram nas 
urnas.

“Quero agradecer a 
Deus, a minha família, a to-
dos aqueles que votaram no 
23, e também para aqueles 
que não votaram, a oposição 
faz parte do processo de-
mocrático, então temos que 
respeitar todos, e é pra todos 

DA REPORTAGEM

Com 73,62% dos votos 
válidos o atual prefeito de 
Sorriso, Ari Lafin (PSDB), vou 
reeleito na noite do último 
domingo.

O gestor público credi-
tou sua vitória ao trabalho, 
dedicação, e principalmente, 
ao reconhecimento da po-
pulação em sua atual gestão. 
“Tudo isso trabalho, dedica-
ção, humildade e reconhe-
cimento de uma população 
que vivenciou esta cidade 
por 3 anos e nove meses, dia 
a dia. Tiveram a oportunida-
de de viver nela com suas 
famílias, oportunidade de 
emprego que aumentou, a 
saúde entrando nas casas 
das pessoas, distribuição de 
remédios. Reformamos es-
colas e ampliamos. Recape-
amento de uma cidade toda 
trazendo segurança no trân-
sito. É uma gestão que verda-
deiramente buscamos ouvir 
a verdade. Tenho certeza que 
isso, aliado a competência fez 
a diferença e o resultado apa-
receu”.

Lafin aproveitou ainda, 

feito eleito terá em seu man-
dato. Juntam-se aos cinco 
como membros da situação, 
o próprio Dilmair Callegaro 
(PSDB) e Celsinho do Sopão – 
Republicanos (Republicanos) 
com 1.130 votos.

Hoje Dorner tem a mi-
noria na Câmara, os oitos res-
tantes que foram eleitos são 

que eu vou administrar“, dis-
se o prefeito eleito.

Miguel, disse ainda que 
irá colocar seu plano de go-
verno em realização, e tem 
uma ótima expectativa de 
fazer mais e melhor para os 
próximos 4 anos. Ele citou 
que nos últimos 4 anos o 
município mais que dobrou 
sua receita, e disse que tem 
como investir mais, para os 
cidadãos luverdenses.

O empresário Miguel 
Vaz (Cidadania), de 56 anos, 
acaba de ser eleito prefeito 
de Lucas dor Rio Verde pela 
coligação “Gente que Faz” 
com 18.283 votos (58,37%). Já 
Flori Luiz Binotti, que tentou 
reeleição, obteve 11.802 vo-
tos (37,68%). Mano da Saú-
de recebeu 754 votos (2,41%) 
e Claudio Senna 486 votos 
(1,55%). Consta ainda no siste-
ma do TSE que comparece-
ram 32.637 eleitores. Desses, 
13.493 fizeram abstenções. 

em seu discurso de vitória, 
para agradecer a parceria 
com o vice Gerson Bicego. 
“Agradeço o Gerson (Biceggo 
que continua com vice-pre-
feito), os secretários e cada 
servidor, candidatos a vere-
adores e a militância. Sorriso 
mostra que não quer um lí-
der do eu faço, eu fiz, eu que-
ro. É o nós. O recado foi dado. 
É desta forma que a cidade 
se transforma”, discursou o 
prefeito reeleito.

O prefeito reeleito acres-
centou que, “desde o primei-
ro dia, que começamos a 
fazer visitas nas ruas comen-
távamos que havia uma coisa 
muito estranha pelo carinho 
e aceitação da população. A 
pesquisa que tínhamos era 
o calor humano e conversa 
com as pessoas. As portas se 
abriam e as pessoas nos cha-
mávamos para dentro das 
suas casas, as pessoas que-
riam nos abraçar”, concluiu.

O candidato Xuxu Dal 
Molin (PSC) obteve 10.524 
de votos. Júnior Pé no Chão, 
candidato a prefeito pelo PC 
do B, fez 291 votos, ficando 
em terceiro colocado.

Ao todo Dorner obteve 32.114 votos 

Apenas quatro dos atuais vereadores foram reeleitos

Apenas quatro dos atuais vereadores foram reeleitos

SINOP. Prefeito eleito teve quase metade dos votos e teve arrancada histórica nos últimos dias

CÂMARA SINOP

População dá nova prova de poder e 
renovação no legislativo é de 73,3%

L. R. VERDE

Miguel Vaz desbanca Luiz Binotti

SORRISO

Ari Lafin rompe 
sequência 
de doze anos 
sem reeleição 
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Atual prefeito venceu com folgas 
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originalmente de oposição, 
como é o caso do democrata 
Célio Garcia com 1.1160 votos, 
a petista Professora Graciele 
com 1.122 votos, o Professor 
Mário do PODEMOS com 1.115 
votos, Moises Jardim do Ouro 
do PL com 1.053, Lucinei do 
MDB com 942, Toninho Ber-
nardes PL com 925, Juventi-

Além Disso, foram contabi-
lizados 537 votos brancos 
(1,65%) e nulos 775 (2,37%).

Vaz chegou no municí-
pio com à família em 1987 e já 

no Silva PSB com 813 e Luis 
Paulo da Gleba (PROS) com 
574 votos.

Desses, Célio Garcia, 
Moises, Professor Mário e Luis 
Paulo ao longo dos próxi-
mos meses podem aparecer 
no time dos situciacionistas, 
tudo claro, dependendo de 
acordos políticos.

foi prefeito de Lucas, em 2014. 
Na campanha desde ano, 
teve apoio do vice-governa-
dor de Mato Grosso, Otaviano 
Pivetta.



Empresário do agronegócio, Fávaro
continuará como senador até 2026
DA REPORTAGEM

O empresário do agro-
negócio Carlos Fávaro (PSD) 
venceu a eleição suplemen-
tar realizada neste domingo 
(15), em Mato Grosso, e assu-
me a vaga no Senado a par-
tir de janeiro. O parlamentar 
teve 25,98% dos votos válidos 
contra 20,44% da Coronel 
Fernanda e 10,98% de Nilson 
Leitão (PSDB). A apuração 
da Eleição Suplementar du-
rou mais de quatro horas.

Atualmente, Fávaro, de 
50 anos, ocupa a vaga no 
Senado que foi aberta em 
abril após a cassação da juí-
za Selma Arruda. “Agora vou 
trabalhar muito nestes seis 
anos para honrar a Deus e a 
cada um de vocês, para que 
possamos fazer muito mais 
pelo nosso estado, porque 
nosso estado merece”, de-
clarou após o fim da apura-
ção.

O novo senador ingres-
sou na política em 2005. Foi 
vice-governador do estado 
entre os anos de 2014 e 2018, 
durante a gestão de Pedro 
Taques. Mato Grosso tem 
2,3 milhões de eleitores ap-
tos. Desses, 370.472 votaram 

em Fávaro. Foram 9.881 vo-
tos brancos (3,35%) e 16.169 
nulos (5,48%). Houve ainda 
83.236 abstenções (22,01%).

NOVA ELEIÇÃO
O Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) cassou o man-
dato de Selma Arruda em 
dezembro do ano passado 
por abuso de poder econô-
mico e caixa 2 nas eleições 
de 2018. Com a decisão, ela 
ficou inelegível até 2026.

Uma nova eleição foi 
marcada para 26 de abril 
por determinação da Justiça 
Eleitoral. No entanto, o TSE 
decidiu adiar a eleição por 
causa da pandemia do novo 
coronavírus e agendou a vo-
tação para a mesma data 
das eleições municipais.

Para a Justiça, as duas 
eleições na mesma data 
causariam uma “drástica re-
dução de gastos, em razão 
do aproveitamento de toda 
a estrutura de pessoal e a 
logística do pleito ordinário”. 
Como segundo colocado 
nas eleições de 2018, Carlos 
Fávaro entrou com um pedi-
do na Justiça para ocupar a 
cadeira até a nova eleição, e 
obteve decisão favorável.

DA REPORTAGEM

Claudio do Posto, do 
MDB, foi eleito, neste domin-
go (15), prefeito de União do 
Sul (MT) para os próximos 
quatro anos. Ao fim da apu-
ração, Claudio do Posto teve 
100,00% dos votos. Foram 
1.618 votos no total.

O candidato foi o úni-
co concorrente ao cargo em 
União do Sul. A eleição em 
União do Sul teve 23,02% de 
abstenção, 6,43% votos bran-
cos e 14,76% votos nulos.

Claudio do Posto tem 
47 anos, é solteiro, tem ensi-
no fundamental incompleto 
e declara ao TSE a ocupação 
de comerciante. Ele tem um 
patrimônio declarado de R$ 
578.064,09. O vice é Itacir 
Biolchi, do MDB, que tem 62 
anos. Os dois fazem parte da 
coligação O Trabalho Conti-
nua, formada pelos partidos 
MDB e PSD.

CÂMARA DE
VEREADORES
Em União do Sul, nove 

vereadores foram eleitos, 
Vandeco (DEM) com 352 vo-
tos (17,46%), Carlinhos (MDB) 
com 170 votos (8,43%), Enfer-
meira Talita (DEM) com 154 
votos (7,64%), Silas da Ron-
don (DEM) com 121 (6,00%), 
Cesar Guergoleti (MDB) com 
117 votos (5,80), Gordo (PL) 
com 91 votos (4,51%), Joao 
Borelli (MDB) com 87 vo-
tos (4,32%),  Levi (PL)com 79 
(3,92%) e Chapéu (DEM) com 
74 votos (3,67% 74).

DA REPORTAGEM

O prefeito Rodrigo 
Frantz, foi reeleito para co-
mandar Santa Carmem. Ele 
obteve 2.499 votos, o que 
corresponde a 89,8%. 

É um dos maiores per-
centuais obtidos nas urnas. 
Egidio recebeu 284 votos, o 
que corresponde a 10,19%. 
Votos brancos 46 (1,5%) e nu-
los 66 (2,28%). Empresário, 
Rodrigo concorreu tendo o 
atual vice, Pablo Bortolas, 
para a mesma função.

Os vereadores elei-
tos foram: Marlene do Tocô, 
Paula do Frangueta, Clayton 
Açougueiro, Jaime Kappes, 
Policial Josiel, Cabo Fernan-
des, Ruy Mannrick, Sulfe e 
Sapão.

DA REPORTAGEM

Como candidato único 
disputando as eleições no 
executivo municipal, Celso 
Padovani (DEM) e sua Vice 
Rosemar Santos Marchetto 
(PSDB) foram eleitos para 
a gestão 2021/2024 com 
84,42% totalizando 5.328 
votos, apenas 6.311 eleito-
res compareceram às urnas. 
votos em branco 6,81% to-
talizando 430 votos. Votos 
Nulos 6,81% totalizando 553 
votos. 2.559 eleitores, sendo 
28,85% não compareceram 
nas urnas.

Além do DEM e do 
PSDB, ele tem apoio do 
PDT, PL, Patriota e Solida-
riedade. Celso Padovani já 
tinha disputado a prefeitu-
ra em 2004. Apoiado pelo 
governador Mauro Mendes 
(DEM), Celso não encontrou 
adversário.

Sem disputa na majori-
tária, a campanha em Mar-
celândia foi acirrada para as 
nove vagas disponíveis para 
a Câmara de Vereadores. Ao 
todo foram 52 candidatos, a 
maioria integrante dos par-
tidos coligados com Padova-
ni.  Apenas o PSD, do atual 
prefeito Arnóbio de Andra-
de, lançou chapa que se opõe 
a Padovani e apresentou oito 

candidatos ao legislativo.
Mesmo com alguns 

candidatos de oposição na 
disputa pelo legislativo, o 
prefeito eleito conseguiu 
fazer oito das nove cadeiras 
disponíveis para a Câmara 
de Vereadores.

Raimundo Israel PA-
TRIOTA (ELEITO) com 
8,55% totalizando 520 votos, 
Pedro Fiabane PDT (ELEI-
TO) com 5,39% totalizando 
328 votos, Marco Aurélio 
PSDB (ELEITO) com 5,3% 
totalizando 312 votos, Valmir 
Resende PATRIOTA (ELEI-
TO) com 4,55% totalizando 
277 votos, Giovane Andrade 
DEM (ELEITO) com 4,14% 
totalizando 252 votos, Olím-
pio Alves de Souza DEM 
(ELEITO) com 4,08% tota-
lizando 248 votos, Edivan 
Vieira Lima DEM (ELEITO) 
com 3,96% totalizando 241 
votos, Toninho Garganta de 
Ouro PSDB (ELEITO) com 
3,47% totalizando 211 votos, 
Nei Bueno PSD (ELEITO) 
com 3,24% totalizando 197 
votos.

Tudo indicando que 
terá bom diálogo e tranqui-
lidade para governar nos 
próximos quatro anos. Celso 
Padovani será o sétimo pre-
feito a administrar o muni-
cípio de Marcelândia.

Foto: Divulgação

Carlos Fávaro vence eleição suplementar em MT 

Ele era o único candidato na disputa 

Ele era o único candidato na disputa 
Padovani obteve 5 mil 328 votos 

SENADO FEDERAL. Parlamentar teve 25,98% dos votos válidos; apuração durou mais de quatro horas

UNIÃO DO SUL

Claudio do Posto vence sem esforço

SANTA CARMEM

Rodrigo Frantz é reeleito

FOI FÁCIL

Candidato único: 
Celso Padovani é
eleito prefeito em 
Marcelândia 
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JAIR MARINHO NOGUEIRA 40542700182, CNPJ: 
33.423.434/0001-53, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT 
- SAMA, a ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL para JAIR 
MARINHO NOGUEIRA EIRELI CNPJ: 33.423.434/0001-
53, nas Licenças ambientais, com atividade de: 10.13-9-
01 - Fabricação de produtos de carne. Implantado no Mu-
nicípio de Sorriso - MT, endereço: Rua São José, nº 1398, 
Bairro Industrial 1ª Etapa. Não foi determinado EIA/RIMA. 
(Engª Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

JBOM PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ nº 24.579.660/0001-
37 - NIRE nº 51300014041. Comunicamos que se en-
contram à disposição dos senhores acionistas, na sede 
social, o relatório da Administração e cópia das demons-
trações financeiras a que se refere a Lei nº 6.404/1976, 
art. 133, relativos aos exercícios sociais encerrados em 
31 de dezembro de 2019. DEMONSTRAÇÕES FINAN-
CEIRAS EXERCÍCIOS 2019. DEMONSTRAÇÃO DO RE-
SULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2019 À 31/12/2019. 
Outras Receitas Operacionais R$ 1.221.930,87. Lucros 
antes das Provisões R$ 1.221.930,87 (-) Contribuição so-
cial. (-) Imposta de renda. Lucro Líquido do Exercício R$ 
1.221.930,87. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 
DE 01/01/2019 À 31/12/2019. Fluxo de caixa das ativida-
des operacionais. Lucro do exercício R$ (1.221.931,00). 
Ajuste Exercícios anteriores. Depreciação/Exaustão/
Amortização. Recursos originados das operações R$ 
(1.221.931,00). Variações nos ativos e passivos. Au-
mento em contas a receber de clientes. Redução dos 
estoques. Aumento dos adiantamentos a fornecedores. 
Aumento em outros ativos circulantes e de longo prazo 
R$ 1.221.931,00. Aumentos com fornecedores. Redução 
dos adiantamentos de clientes. Aumento dos impostos 
a recolher. Aumento em outros passivos circulantes e 
de L. prazo. Total Variações nos ativos e passivos R$ 
1.221.931,00. Disponibilidades líquidas geradas pelas 
atividades operacionais. Fluxo de caixa das atividades de 
investimentos. Adições no imobilizado. Baixas do imobili-
zado. Recebimentos de Dividendos. Integralização de Ca-
pital. Disponibilidades líquidas pelas (aplicadas nas) ativi-
dades de investimentos. Fluxo de caixa das atividades de 
financiamentos. Pagamentos de distribuição de lucros aos 
sócios. Pagamentos de empréstimos. Empréstimos capta-
dos. Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de 
financiamentos. Aumento (diminuição) das disponibilida-
des no ano de 2019. Disponibilidades no início do ano de 
2019 R$ 696.667,00. Disponibilidades no final do ano de 
2019 R$ 696.667,00. Sinop/MT, 09 de novembro de 2020. 
JOÃO CARLOS BOMBONATTO - Diretor Presidente.

BOMBONATTO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S/A - CNPJ 
nº 05.920.697/0001-32 - NIRE nº 51300014254. Comu-
nicamos que se encontram à disposição dos senhores 
acionistas, na sede social, o relatório da Administração 
e cópia das demonstrações financeiras a que se refere 
a Lei nº 6.404/1976, art. 133, relativos aos exercícios 
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019. DE-
MONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIOS 2019. 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 
DE 01/01/2019 À 31/12/2019. Receita Bruta das Ven-
das R$ 349.900.375,28. (-) Deduções da Receita Bru-
ta R$ (9.068.849,13). Receita Líquida das Vendas R$ 
340.831.526,15. Lucro Bruto R$ 23.907.724,30. Lucro 
Antes das Provisões R$ 5.057.638,90. Lucro Líquido do 
Exercício R$ 1.872.391,80. DEMONSTRAÇÃO DO FLU-
XO DE CAIXA DE 01/01/2019 À 31/12/2019. Fluxo de 
caixa das atividades operacionais. Lucro do exercício R$ 
1.872.392,00. Ajuste Exercícios anteriores R$ (39.485,00). 
Depreciação/Exaustão/Amortização R$ 3.721.454,00. 
Recursos originados das operações R$ 5.554.361,00. 
Variações nos ativos e passivos. Aumento em contas a 
receber de clientes R$ (3.134.439,00). Aumento dos es-
toques R$ (452.303,00). Redução dos adiantamentos a 
fornecedores R$ 204.879,00. Aumento em outros ativos 
circulantes e de longo prazo R$ (4.155.345,00). Aumento 
com fornecedores R$ 2.160.359,00. Redução dos adian-
tamentos de clientes R$ (1.743.296,00). Aumento dos 
impostos a recolher R$ 641.005,00. Aumento em outros 
passivos circulantes e de L. prazo R$ 5.343.631,00. Total 
Variações nos ativos e passivos R$ (1.135.508,00). Dispo-
nibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais 
R$ 4.418.853,00. Fluxo de caixa das atividades de investi-
mentos. Adições no imobilizado R$ (1.389.889,00). Baixas 
do imobilizado R$ 180.217,00. Integralização de Capital - 
Disponibilidades líquidas pelas (aplicadas nas) atividades 
de investimentos R$ (1.209.671,00). Fluxo de caixa das 
atividades de financiamentos. Pagamentos de distribuição 
de lucros aos sócios. Pagamentos de empréstimos R$ 
(6.290.222,00). Empréstimos captados R$ 7.115.391,00. 
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de fi-
nanciamentos R$ 825.169,00. Aumento (diminuição) das 
disponibilidades no ano de 2019 R$ 4.034.350,00. Dispo-
nibilidades no início do ano de 2019 R$ 848.277,00. Dis-
ponibilidades no final do ano de 2019 R$ 4.882.627,00. 
Sinop/MT, 09 de novembro de 2020. JOÃO CARLOS 
BOMBONATTO - Diretor Presidente

LADAL PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ nº 31.617.851/0001-
01 - ATA DA TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRA-
ORDINÁRIA - Aos 13/11/2020, às 17hrs, na sede da 
companhia. Convocação: Totalidade do capital social. 
Mesa: Presidente: Marcos Antonio Mocelini; Secretária: 
Ronize Fatima Pigosso Mocelini. Deliberações: Apro-
vada por unanimidade: redução do capital social de R$ 
3.304.226,00 (três milhões, trezentos e quatro mil, duzen-
tos e vinte e seis reais) para R$ 3.104.226,00 (três mi-
lhões, cento e quatro mil, duzentos e vinte e seis reais). 
Alteração do Estatuto Social. Nada mais.

ANNASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA- ME ( SANTTORINI RESIDENCIAL ), CNPJ n° 
17.149.098/0001-46, torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável de SINOP/MT, as Licenças Ambientais – 
Modalidade: Licença Prévia (LP); Licença de Instalação 
(LI) e Licença de Operação (LO), para atividade: Condo-
mínio Multifamiliar ou conjuntos habitacionais (Condomí-
nio Vertical Plurifamiliar com 96 unidades) . Localizada na 
Rua Jose de Alencar, Quadra 28, Lote 36/28, Aquarela 
Das Artes Residencial, município de SINOP-MT.

MADEIREIRA SÃO JOÃO DA BARRA LTDA - EPP 
(MADEIREIRA SÃO JOÃO DA BARRA), CNPJ: 
35.674.021/0001-77, torna ao público que requereu da 
Secretaria do Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, a 
Alteração de Razão Social – Mudança de Titularidade da 
Licença Operação – LO, com aproveitamento da licença, 
para MADEIREIRA SAUVA EIRELI - EPP (MADEIREIRA 
SAUVA), CNPJ: 39.729.466/0001-68, com a atividade de 
Serrarias com Desdobramento de Madeiras, Localizada 
na Estrada Mato Grosso, S/N, Setor Cinturão das Cháca-
ras, no município de Nova Monte Verde - MT. Eng. Flores-
tal Evandro L. Missasse (66)999654772. 

ECO ERJJA RESÍDUOS LTDA, CNPJ 35.636.779/0001-
10, torna público que requereu junto a Secretaria Munici-
pal de Agricultura e Meio Ambiente – SAMA/SORRISO, a 
Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença 
de Operação (LO), para a atividade de Serviços de lava-
gem, lubrificação e polimento de veículos automotores, 
Comércio de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto 
de papel e papelão e Comércio atacadista de resíduos 
e sucatas metálicos e outros. Localizado na BR 163, KM 
742 + 1,5 à Direita, S/N, Zona Rural, município de Sor-
riso/MT. Coordenadas geográficas do Empreendimento: 
55°47’0,372”W, 12°37’18,482”S. Não foi determinado o 
EIA-RIMA.

A AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, 
inscrita no CNPJ 20.594.543/0001-91 estabelecida na 
Rua das Castanheiras nº 1031, Sala 02, Setor Comercial, 
CEP 78.550-290, no município de Sinop - MT. Torna Públi-
co que requereu junto a Secretaria Municipal do Meio Am-
biente/MT a Licença de Operação – LO da Implantação do 
Loteamento denominado de RESIDENCIAL BOURBON, 
localizado na Zona Urbana da Cidade de Sinop - MT no 
Bairro de Chácaras Sinop, Gleba Celeste - 3ª Parte, Estra-
da Alzira, Chácara 462-A , não foi determinado EIA/RIMA.

SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA – FILIAL 01, CNPJ 
11.644.786/0002-87, torna público que requereu à SAMA 
– Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, 
renovação da Licença de Operação (LO) para atividade 
de Secagem e Armazenamento de Grãos, localizada no 
Distrito de Boa Esperança, Sorriso/MT. Não foi determi-
nado EIA/RIMA. 

A MCK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ins-
crita no CNPJ 02.177.696/0001-51 estabelecida na Rua 
das Castanheiras nº 1031, Setor Comercial, CEP 78.550-
290, no município de Sinop - MT. Torna Público que reque-
reu junto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente/MT a 
Licença de Operação – LO da Implantação do Loteamen-
to denominado de RESIDENCIAL CARANDÁ BOSQUE 
localizado na Zona Urbana da Cidade de Sinop - MT no 
Bairro de Chácaras Sinop, Gleba Celeste - 3ª Parte, Ave-
nida André Maggi, Chácara 402, 402/A e 402/C , não foi 
determinado EIA/RIMA.

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT
PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2020 – RESULTADO 

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação em 
epigrafe, cujo objeto é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE PRESÉPIO E DIVERSAS 
DECORAÇÕES NATALINAS NA PRAÇA CENTRAL LOCALIZADA NO MU-
NICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, COM FORNECIMENTO DE MA-
TERIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Sagrou-se vencedora a 
empresa LUIS ADEMEUS VARELLA 70901325104, com o valor global de 
R$ 108.500.00 (Cento e oito mil e quinhentos reais). Na fase de habilitação 
a concorrente atendeu ao Edital em sua integralidade. Não houve reações 
contrárias a esta decisão. Peixoto de Azevedo-MT, 16 de novembro de 2020.

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeira Oficial

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O presidente do SINTTRONORMAT – SINDICATO DOSTRABALHADORES 
NO TRANSPORTE RODOVIARIO DO NORTE DEMATO GROSSO, no uso 
de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os associados quites 
e em condições de votar, para participarem da Assembleia Geral Ordinária, 
a ser realizada no dia 23 de novembro de 2020 (segunda-feira), em primeira 
convocação às 08h00min, com presença da maioria simples dos associados, 
e em segunda e última convocação às 09h00min com qualquer número dos 
presentes, ficando a assembleia permanente até as 17hs00min. A Assembleia 
será realizada na sede administrativa da entidade, sito à Avenida das Acácias, 
n.° 2.369, centro, na cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso, para discutir, 
apreciar e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1- Prestação de Conta 
do Exercício de 2019; 2 - Aprovação das Contas do Exercício de 2019; - 3) 
Previsão Orçamentária 2021. Sinop, 16 de novembro de 2020. Jaime Sales de 
Oliveira - Presidente - Sinttronormat

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
RESULTADO DA CONCORRENCIA PUBLICA 008/2020

O Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Presidente, no 
uso de suas atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 9110-2020, 
TORNA PÚBLICO, que sagrou-se vencedora a empresa CONSTRUTORA 
KULUENE EIRELI, no valor total de R$3.374.470,29 (Três milhões, trezentos 
e setenta e quatro mil,  quatrocentos e setenta reais e vinte nove centavos). 
Juina-MT, 16 de novembro de 2020.

Marcio Antonio da Silva
Presidente  da CPL- Poder Executivo – Juína/MT.

 

 
 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 189/2020 
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 
VALE DO PEIXOTO CONTRATADO: JOSE AGNALDO PARANHOS SOUTO – 
CLINICA MEDICA – ME OBJETO: “PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 
021/2020 DO 49º TERMO DE RATIFICAÇÃO AO PROCESSO DE 
INEXIGIBILIDADE Nº 005/2020”  
VIGÊNCIA: 27/10/2020 à 31/12/2020  
VALOR: R$ 9.668,00 
DOTAÇÃO: 01.001.10.302.0002.2005.3390.39 ”46” 
 

 
 

 
 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 190/2020 
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 
VALE DO PEIXOTO CONTRATADO: A G R MARTINS EIRELI – ME OBJETO: 
“PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 019/2020 DO 52º TERMO DE 
RATIFICAÇÃO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2020” 
VIGÊNCIA: 27/10/2020 à 31/12/2020 
VALOR: R$ 9.668,00 
DOTAÇÃO: 01.001.10.302.0002.2005.3390.39 ”46” 
 

 
 

 
 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 191/2020 
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 
VALE DO PEIXOTO CONTRATADO: D. M. B. DA SILVA OBJETO: “PROCESSO 
DE CREDENCIAMENTO Nº 020/2020 DO 48º TERMO DE RATIFICAÇÃO AO 
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2020” VIGÊNCIA: 27/10/2020 à 
31/12/2020 
VALOR: R$ 9.078,00 
DOTAÇÃO: 01.001.10.302.0002.2005.3390.39 ”46” 
 

 
 

 
 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 192/2020 
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 
VALE DO PEIXOTO CONTRATADO: J L REIS EIRELI – EPP OBJETO: 
“PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 016/2020 DO 51º TERMO DE 
RATIFICAÇÃO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2020” 
VIGÊNCIA: 27/10/2020 à 31/12/2020 
VALOR: R$ 8.270,00 
DOTAÇÃO: 01.001.10.302.0002.2005.3390.39 ”46” 
 

 
 

 
 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 193/2020 
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 
VALE DO PEIXOTO CONTRATADO: M. A. DA CRUZ CLINICA – ME OBJETO: 
“PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 016/2020 DO 46º TERMO DE 
RATIFICAÇÃO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2020” 
VIGÊNCIA: 27/10/2020 à 31/12/2020 
VALOR: R$ 9.550,00 
DOTAÇÃO: 01.001.10.302.0002.2005.3390.39 ”46” 
 

 
 

 
 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 194/2020 
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 
VALE DO PEIXOTO CONTRATADO: M. C. CARVALHO MARQUES – CLINICA 
MEDICA – ME OBJETO: “PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 015/2020 DO 
47º TERMO DE RATIFICAÇÃO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 
005/2020” 
VIGÊNCIA: 27/10/2020 à 31/12/2020 
VALOR: R$ 36.312,00 
DOTAÇÃO: 01.001.10.302.0002.2005.3390.39 ”46” 
 

 

 

 
 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 195/2020 
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 
VALE DO PEIXOTO CONTRATADO: O. J. ALMEIDA EIRELI OBJETO: 
“PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 018/2020 DO 50º TERMO DE 
RATIFICAÇÃO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2020” 
VIGÊNCIA: 27/10/2020 à 31/12/2020 
VALOR: R$ 15.260,00 
DOTAÇÃO: 01.001.10.302.0002.2005.3390.39 ”46” 
 

 

 

 
 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 196/2020 
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 
VALE DO PEIXOTO CONTRATADO: PHOENIX – GERERNCIAMENTO, 
ADMINISTRAÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE MEDICA, 
HOSPITALAR, LABORATORIAL E DIAGNOSE LTDA. OBJETO: “PROCESSO 
DE CREDENCIAMENTO Nº 016/2020 DO 44º TERMO DE RATIFICAÇÃO AO 
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2020” 
VIGÊNCIA: 27/10/2020 à 31/12/2020 
VALOR: R$ 31.310,00 
DOTAÇÃO: 01.001.10.302.0002.2005.3390.39 ”46”  
                       

 

 

 
 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 197/2020 
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 
VALE DO PEIXOTO CONTRATADO: SANCHES & SANCHES LTDA. OBJETO: 
“PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 017/2020 DO 45º TERMO DE 
RATIFICAÇÃO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2020” 
VIGÊNCIA: 27/10/2020 à 31/12/2020 
VALOR: R$ 15.260,00 
DOTAÇÃO: 01.001.10.302.0002.2005.3390.39 ”46” 
                        

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE 
AVISO DE LICITAÇAO 

PROCESSO Nº 103/2020/CPL/PP 
A Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste, Estado de Mato Grosso 
torna público que nos termos da Lei nº 8.666 de 21/06/93, com as alterações 
subsequentes a abertura de processo licitatório para contratação de 
empresa especializada para execução de obra de construção de uma 
praça recreativa no Centro da cidade – Convênio nº 046/2014 – SECID 
(Secretaria de Estado das Cidades). A abertura dos processos dar-se-á às 
08:00 horas do dia 04 de dezembro de 2020, na Escola Municipal 
Domingos Azzolini, localizada na rua Domingos Azzolini, nº 703, Centro de 
Santo Antônio do Leste – MT. O edital completo poderá ser adquirido das 
07:00 as 11:00 h e das 13:00 as 17:00 h, no Prédio da Prefeitura Municipal 
de Santo Antonio do Leste situado a rua A, 367 Jardim Santa Inês, telefone 
(66) 3488-1080 – 3488-1459 – 3488-1292 ou pelo E-mail: 
(licitacao@santoantoniodoleste.mt.gov.br). 

Santo Antônio do Leste – MT, 16 de novembro de 2020. 
ERIKS MATOS DA SILVA 

PRESIDENTE DA CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE  
AVISO DE LICITAÇAO 

PROCESSO Nº 102/2020/CPL/PP 
A Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste, Estado de Mato Grosso 
torna público que nos termos da Lei nº 8.666 de 21/06/93, com as alterações 
subsequentes a abertura de processo licitatório para contratação de 
empresa especializada para execução de obra de construção de uma 
praça recreativa no bairro Jardim Bem Viver na cidade de Santo 
Antônio do Leste-MT – Convênio nº 104/2013 – SECID (Secretaria de 
Estado das Cidades). A abertura dos processos dar-se-á às 08:00 horas 
do dia 03 de dezembro de 2020, na Escola Municipal Domingos Azzolini, 
localizada na rua Domingos Azzolini, nº 703, Centro de Santo Antônio do 
Leste – MT. O edital completo poderá ser adquirido das 07:00 as 11:00 h e 
das 13:00 as 17:00 h, no Prédio da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do 
Leste situado a rua A, 367 Jardim Santa Inês, telefone (66) 3488-1080 – 
3488-1459 – 3488-1292 ou pelo E-mail: 
(licitacao@santoantoniodoleste.mt.gov.br). 

Santo Antônio do Leste – MT, 16 de novembro de 2020. 
ERIKS MATOS DA SILVA 

PRESIDENTE DA CPL 

RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Campo Novo do Parecis, 16 de novembro de 2020.

Pregoeiro

TOMADA DE PREÇOS N° 005/2020

Leandro Nery Varaschin

A Comissão Permanente de Licitações do Município de Campo Novo do 
Parecis torna público aos interessados a RETIFICAÇÃO do item 5.1.5 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital. Ficando sua abertura prorrogada 
para dia 03 de dezembro de 2020, às 08h00min. As demais disposições 
ficam sem alterações. O edital com a retificação pode ser obtido junto ao 
site: http://www.camponovodoparecis.mt.gov.br/Licitacoes/.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE PUBLICAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2020
A Prefeitura Municipal de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, torna 
público através da Comissão Permanente de Licitação, que fará realizar 
às 8:00 horas do dia 17/12/2020, nos termos da Lei 8.666/93, 
concorrência do tipo maior oferta por item, destinada à Alienação (venda) 
de terrenos urbanos, localizados nos Bairros Lirios do Campo II, Jardim 
Primavera III, Distrito Ranchão, Jardim Primavera, Topázio, Parque do 
Sol, Palmeiras e Hilda Strenger Ribeiro. O edital completo poderá ser 
a c e s s a d o  n o  s i t e  d o  m u n i c í p i o  p e l o  e - m a i l 
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes>, ou pelo e – 
mail: licitacao@novamutum.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas com a Comissão Permanente de Licitação, de segunda a sexta 
das 07:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, na sede da 
Prefeitura Municipal de Nova Mutum, ou pelo telefone (065) 3308-5400.
Nova Mutum – MT, 16 de novembro de 2020.

Marcelo Rodrigo Bragatti
Presidente da CPL

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº. 023/2020 – 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 03 de dezembro 2020 às 
08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a TOMADA DE PREÇO para CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE 
ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA DO MUNICÍPIO 
DE MATUPÁ/MT. Maiores Informações através do Edital nº. 0125/2020, que está 
disponível no site www.matupa.mt.gov.br/Transparencia/ e pode ser solicitado pelo e-mail 
atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. 
Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. 
Matupá – MT, 16 de novembro de 2020.  

CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES - Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação - 
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Marquinhos pede atenção com
Cavani e Suárez nesta noite
DA REPORTAGEM

Um dos pilares defen-
sivos da Seleção Brasilei-
ra, Marquinhos sabe que 
o desafio desta terça-feira 
(17), contra o Uruguai, pelas 
Eliminatórias da Copa do 
Mundo FIFA Catar 2022, não 
será nada fácil. Pela frente, 
além de toda a qualidade 
da Celeste Olímpica, o Bra-
sil ainda terá que conter a 
forte dupla de ataque dos 
uruguaios: Edinson Cavani e 
Luis Suárez.

Em entrevista coletiva 
neste domingo, Marquinhos 
elogiou os dois atacantes 
adversários e pediu atenção 
máxima à Seleção Brasilei-
ra, com eles e com todo o 
time do Uruguai.

“São duas feras do fu-
tebol, a gente sabe o quan-
to já proporcionaram para a 
Seleção Uruguaia e para o 
futebol, já vi de perto o que 
esses dois podem fazer jun-
tos. Tem que estar ligado, 
jogar com muito cuidado, 
muita excelência. Sempre 
trabalhando e focando. Fo-
camos no coletivo bastante, 
como anular esses jogado-
res coletivamente antes de 
individualmente”, analisou.

Marquinhos e Edinson 
Cavani foram companheiros 
de clube nas últimas sete 
temporadas. Os dois divi-
diram momentos de glória 

no Paris Saint-Germain, da 
França, com a companhia 
de outros jogadores brasi-
leiros, como Thiago Silva e 
Neymar, que se juntou ao 
clube em 2017.

No início desta tempo-
rada, o uruguaio se trans-
feriu para o Manchester 
United, da Inglaterra. Mas 
Marquinhos ainda se lem-
bra bem de como era ter 
que enfrentá-lo todos os 
dias nos treinamentos, o 
que o ajudou a se tornar um 
zagueiro ainda melhor.

“Para mim, foi muito 
bom trabalhar com Cava-
ni, centroavante que nos 
treinos sempre tinha o um 
contra um, tinha que pres-
tar bastante atenção no que 
ele faria, era muito bom, 
tentava anular. Gosto de 
trabalhar e treinar contra 
grandes atacantes, elevar 
meu nível e fazer com que 
tenha treinar da melhor for-
ma também. Isso é o que 
leva a se aperfeiçoar, a cres-
cer cada dia mais”, lembrou.

Marquinhos foi titular 
nos últimos dois jogos entre 
Brasil e Uruguai e saiu de 
campo vitorioso em ambas 
as vezes. Em 2017, foi até o 
Centenário, palco da partida 
desta terça-feira, e ajudou 
a Seleção a vencer por 4 a 
1. Cavani foi titular. No ano 
seguinte, em jogo prepara-

Foto: Lucas Figueiredo

Zagueiro Marquinhos destacou evolução da seleção

SELEÇÃO. Zagueiro está acostumado a enfrentar a dupla de atacantes uruguaios nas competições europeias

DA REPORTAGEM

Três jogos, três vitó-
rias. Foi assim, com 100% de 
aproveitamento, que a Sele-
ção Brasileira largou na cor-
rida por uma vaga na Copa 
do Mundo FIFA Catar 2022. 
Com o triunfo sobre a Vene-
zuela por 1 a 0, o Brasil che-
gou ao seu melhor começo 
de Eliminatórias desde 1981.

Na ocasião, nove equi-
pes sul-americanas disputa-
ram três vagas na Copa do 
Mundo de 1982, na Espanha. 
A Argentina, que era a atu-
al campeã, já tinha a classi-
ficação garantida. Os times 
foram divididos em três gru-
pos. O Brasil ficou ao lado de 
Venezuela e Bolívia e termi-
nou a campanha com qua-
tro vitórias em quatro jogos.

O Brasil derrotou duas 
vezes a Venezuela (1x0 e 5x0) 
e a Bolívia (3x1 e 2x1). O arti-
lheiro da campanha brasilei-
ra foi o meia Zico, que mar-
cou cinco vezes nos quatro 
jogos.

Neste início de Elimi-
natórias, o Brasil venceu a 
Bolívia por 5 a 0, o Peru por 
4 a 2 e a Venezuela por 1 a 
0. Os artilheiros do Brasil até 
aqui são Neymar e Roberto 
Firmino, com três gols cada.

DA REPORTAGEM

A Conmebol garantiu 
que a partida entre Peru e 
Argentina, nesta terça-feira, 
pela quarta rodada das Eli-
minatórias Sul-Americanas 
para Copa de 2022. O jogo 
corria o risco de ser suspen-
so ou remarcado para outro 
local devido ao conturbado 
clima político em Lima, ca-
pital peruana. No final de se-
mana, vários protestos acon-
teceram na cidade depois 
da renúncia do presidente 
Andrés Merino apenas cinco 
dias depois dele ter assumi-
do o cargo.

O Federação Peruana 
de Futebol recebeu garan-
tias dos órgãos de seguran-

DA REPORTAGEM

O avião já estava na pis-
ta e com as portas fechadas. 
Lá dentro, sentado, a noite 
não era das melhores, afi-
nal de contas o seu clube, 
o Inter, havia perdido para 
o Santos em partida válida 
pelo Brasileirão. De repen-
te, ele recebeu o celular em 
mãos e a notícia “você vai 
para a Seleção Brasileira, seu 
morrinha”. Assim começou a 
saga dos sonhos de Thiago 
Galhardo, que foi chamado 
pelo técnico Tite na noite 
de sábado (14). Quem levou 
o celular para Galhardo foi o 
diretor executivo de futebol 
do Internacional, Rodrigo 
Caetano, que havia acabado 
de liberar o atleta para a con-
vocação. Do outro lado da 
linha, Juninho Paulista, coor-
denador da Seleção Brasilei-
ra, foi o portador da notícia 
de forma oficial. Ainda em 
São Paulo, o atleta deixou o 
avião e seguiu direto para a 
concentração no Hotel Pull-
mann Ibirapuera.

“O avião já estava pron-
to para sair e tiveram que 
abrir tudo. Anunciaram e 

ça e confirmou o duelo para 
o Estádio Nacional de Lima, 
às 20h30, com portões fe-
chados (por conta da pan-

todo mundo começou a ba-
ter palma, foi uma emoção 
muito grande. Não tem nem 
muito o que falar, comecei 
a chorar, pensar na minha 
família. Depois de sair dali, 
pegar a van, vir para cá, falar 
com familiares, amigos, foi 
uma loucura, porque é a rea-
lização de um sonho”, come-
morou Galhardo.

O carioca ainda contou 
algumas coincidências que 
o fizeram até se arrepiar. 
Desde o ano passado, após a 
morte de sua avó, dona Otti-
lia, ele passou a usar o núme-
ro 17 na camisa. Uma home-
nagem pelo falecimento no 
dia 17 de novembro de 2019. 
Curiosamente, essa é a mes-
ma data do jogo entre Brasil 
e Uruguai, quando ele po-
derá fazer sua estreia com a 
Amarelinha: 17 de novembro 
de 2020. Como se isso já não 
fosse motivo suficiente para 
arregalar os olhos, ele ainda 
herdará o número utilizado 
pelo atacante Pedro na Se-
leção Brasileira, já que ele foi 
chamado justamente para 
substituí-lo após o jogador 
do Flamengo ser desconvo-
cado. Adivinhe qual é? 17!

Contra a Venezuela, Brasil conquistou 3ª vitória seguida

Partida está marcada para esta terça no Estádio Nacional

Thiago Galhardo foi convocado para a Seleção

MAIS SELEÇÃO

Eliminatórias: melhor início desde 1981

SOB TENSÃO

Conmebol confirma Peru x Argentina
mesmo com protestos políticos em Lima

THIAGO GALHARDO

Do avião na pista direto 
para a concentração da 
Seleção

Foto: divuLgação

Foto: divuLgação

Foto: Lucas Figueiredo

demia). A partida é de suma 
importância para ambas se-
leções. O Peru vem de der-
rota para o Chile, enquanto 

tório no Estádio do Arsenal, 
em Londres, o Brasil voltou 
a derrotar o Uruguai, desta 
vez por 1 a 0, com os dois 
famosos artilheiros celestes 
em campo.

Independente do de-
safio desta terça, Marqui-
nhos sabe que a Seleção 
Brasileira tem sempre a 

obrigação de trabalhar mui-
to e melhorar a cada dia. 
Após a vitória por 1 a 0 sobre 
a Venezuela, o zagueiro va-
lorizou as diferentes expe-
riências pelas quais o Brasil 
tem passado neste início de 
ciclo em busca da Copa do 
Mundo de 2022.

“A gente sempre vem 

buscando a melhoria, prin-
cipalmente nesse momen-
to, já que nosso objetivo é 
a Copa do Mundo. A gente 
quer chegar lá com confian-
ça, então esse momento 
de preparação é bom para 
analisar todas as estratégias 
podemos ter em uma Copa. 
A gente enfrenta todas as 

mais diversas situações de 
estratégias, como contra a 
Venezuela, times que vêm 
bastante fechados e dificul-
tam muito com um bloco 
muito baixo. Jogamos tam-
bém com seleções que vêm 
mais abertas, mais agressi-
vas e que pressionam mais”, 
concluiu.

a Argentina de Lionel Messi 
tropeçou em casa diante do 
Paraguai (1 a 1) na rodada 
passada.
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Mudança no sistema do TSE
causou ‘atraso’ na apuração
DA REPORTAGEM

Uma mudança no siste-
ma de apuração no Tribunal 
Superior Eleitora (TSE), que 
buscava reduzir os custos, 
causou a demora na divul-
gação da apuração. Pelo me-
nos 1h40 após o fechamento 
das urnas em Mato Grosso, 
ainda não havia informações 
sobre nenhuma zona ou se-
ção eleitora apurada.

Segundo o Secretário 
de Tecnologia da Informa-
ção do Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE-MT), Luis Cézar 
Darienzo, a mudança acon-
teceu porque, a partir de 
2020, a apuração dos votos 
passou a ser centralizada. 
“O que acontece é que até 
a eleição passada, em 2018, 
nós tínhamos uma transmis-
são descentralizada no país. 
Então os votos eram enca-
minhados para Mato Grosso, 
nós somávamos aqui e leva-
va para o TSE apenas para 
divulgação. A partir de 2020 
nós mudamos esse formato 
de totalização, então os vo-
tos só passam aqui em nível 
de conectividade, e são en-
tregues direto no TSE, então 
é feita a somatória lá”, expli-
cou.

Segundo Darienzo, os 
outros estados começaram 
a apuração antes, por causa 

do fuso horário. No entanto, 
quando os estados do fuso 
-4 (o que inclui Mato Gros-
so) entraram na apuração, 
houve aumento da carga de 
processamento. “Com isso 
o que foi decidido, que nós 
parássemos de totalizar, o 
país todo, essa demora está 
no país todo, para que nós 
pudéssemos receber os bo-
letins que é o mais impor-
tante”.

O secretário explicou 
que a prioridade, agora, é 
aguardar a chegada dos bo-
letins, principalmente de lo-
cais ermos. “Nós vamos rece-
ber primeiro esses boletins, 
do país todo, e quando co-
meçar a ter uma sobra, um 
espaço, nós começaremos 
a totalizar novamente e os 
resultados começam a apa-
recer em nível nacional”, afir-
mou. A previsão era de que 
a apuração começasse a ser 
divulgada por volta das 19h.

Ele afirmou que este 
problema estaria dentro da 
análise de risco da solução. 
“Toda vez que nós trazemos 
uma solução para a eleição 
nós temos uma análise de 
risco. 

Esse risco sempre exis-
tiu, o problema é que nós 
não conseguimos, em simu-
lados, repetir o que acontece 
na realidade”, lamentou.

DA REPORTAGEM

Uma pessoa morreu e 
outras duas ficaram feridas 
em um acidente na manhã 
de domingo (15) na BR-163, na 
saída de Sorriso para Sinop. O 
acidente foi entre um cami-
nhão baú e uma carreta. De 
acordo com a Polícia Rodovi-
ária Federal (PRF), a colisão foi 
frontal.

O motorista do cami-
nhão morreu na hora. Ele foi 
identificado como Luiz Sebas-
tião da Cruz e tinha 51 anos. 
Já o condutor da carreta ficou 
preso nas ferragens. Uma ter-
ceira pessoa que também es-
tava na carreta ficou ferida. O 
Corpo de Bombeiros e a equi-
pe de resgate da concessioná-
ria que administra a rodovia 
prestaram atendimento e le-
varam os feridos até o hospital 
de Sorriso.

O impacto foi bastante 
violento, tanto que o cami-
nhão foi parar na lateral da ro-
dovia. Já a carreta ficou atra-
vessada em uma das pistas.

DA REPORTAGEM

Uma onça-pintada foi 
encontrada morta às mar-
gens da MT-220 em uma es-
trada em Sinop. Ela teria sido 
atingida por um poste que foi 
derrubado por uma árvore. 
Segundo informações, essa 
estrada fica na margem direi-
ta do Rio Teles Pires.

Perto da rodovia havia 
postes e também fiação de 
alta-tensão, que estavam pró-
ximos de arvores com risco 
de cair. Uma dessas árvores 
acabou derrubando o poste e 
matou a onça. De acordo com 
a Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) não houve registro da 
ocorrência.

DA REPORTAGEM

Um jornalista foi assas-
sinado com tiros à queima-
-roupa dentro do carro dele na 
noite de domingo (15) no cen-
tro de Peixoto de Azevedo. De 
acordo com informações das 
polícias Militar e Civil, Edney 
Menezes, 44 anos, foi morto 
com três tiros na cabeça. Ho-
ras antes, ele havia feito uma 
postagem em uma rede social 
comemorando o resultado das 
eleições municipais.

Até o fechamento desta 
edição, nenhum suspeito havia 
sido preso. O crime ocorreu por 
volta de 21h30 na Rua Getúlio 
Vargas com a Avenida Itamar 

Dias. Os policiais identificaram, 
por câmeras de segurança, que 
dois homens em uma motoci-
cleta se aproximaram do carro 
do jornalista pela contramão. O 
suspeito que estava na garupa 
disparou contra a vítima.

Moradores chamaram a 
polícia depois de presenciarem 
o crime. 

A PM encontrou a vítima 
já sem vida dentro do veículo, 
um HB20. O celular e os per-
tences dele foram deixados no 
local. O caso é tratado como 
homicídio. 

As imagens das câmeras 
de segurança foram recolhidas 
e serão analisadas na investi-
gação da Polícia Civil.

Foto: Divulgação

Segundo secretário de TI, objetivo foi reduzir custos

Acidente foi entre um caminhão baú e uma carreta

REDUZIR CUSTOS. Tribunal centralizou informações e provocou demora de quase duras horas

NORTÃO

Motorista morre e dois ficam
feridos em batida de caminhões

SINOP

Onça-pintada morre ao
ser atingida por poste

PEIXOTO DE AZEVEDO

Jornalista é assassinado 
com tiros à queima
roupa dentro de carro

Foto: Portal SorriSo

Onça-pintada foi encontrada morta em MT-220

Edney Menezes foi morto com três tiros na cabeça

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Abílio e Emanuel vão disputar
a Prefeitura no segundo turno
DA REPORTAGEM

Os candidatos Abílio 
Júnior (Podemos) e Ema-
nuel Pinheiro (MDB) vão 
disputar o segundo turno 
da eleição para prefeito de 
Cuiabá. Com 100% dos votos 
apurados, segundo o Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE), 
Abilio teve 90.631 votos vá-
lidos (33.72%) e Emanuel 
82.367 (30.65%).

A candidata Gisela Si-
mona (PROS) foi a terceira 
colocada com 52.191 votos 
(19,42%). Em quarto lugar 
ficou Roberto França (Pa-
triotas) com 25.523 votos 
(9,49%). Em seguida, ficou 
Julier Sebastião (PT) com 
8.409 votos (3,13%). Aécio 
Rodrigues (PSL) foi o sexto 
colocado com 5.659 votos 
(2,11%).

Em penúltimo lu-
gar ficou Paulo Henrique 
Grando (Novo) com 2.815 
votos (1,05%). Com 1.216 vo-
tos (0,45%), Gilberto Lopes 
(PSOL) ficou em último lu-
gar. Foram 9.881 votos bran-
cos (3,35%) e 16.169 nulos 
(5,48%). Houve ainda 83.236 
abstenções (22,01%).

PESQUISAS
ELEITORAIS
Abílio tinha 26% das in-

tenções de votos na primei-
ra pesquisa do Ibope, divul-
gado no dia 16 de outubro. 
Depois, passou a ter 29%, e 
na última pesquisa, divulga-
da na quinta-feira (12), tinha 
32% das intenções de voto.

Emanuel tinha 20% 
das intenções de voto na 
primeira pesquisa. Passou 
para 28% em 30 de outubro 
e para 31%, na última pes-
quisa. Dessa forma, as pes-
quisas indicavam que a vo-
tação iria para 2° turno.

PERFIS
O vereador Abílio Ju-

nior, do partido Podemos, 
tem 36 anos, é cuiabano e 
é formado em arquitetura 
e urbanismo. Essa é a pri-
meira vez que ele disputava 
a vaga para prefeito. Abílio 
teve o mandato na Câmara 
de Vereadores cassado em 
março deste ano, por que-
bra de decoro parlamentar.

Com a decisão, ele fi-
caria inelegível por oito 
anos. No entanto, em maio, 
a Justiça anulou a cassação 
do vereador e determinou 
o retorno dele ao cargo, por 
irregularidades nos trâmites 
do processo que resultou na 
perda do mandato do parla-
mentar. Emanuel Pinheiro 
é atual prefeito de Cuiabá, 
eleito em 2016. Tem 55 anos 
e é bacharel em direito. Ele 
entrou na política aos 23 
anos quando foi eleito ve-
reador por Cuiabá. Em 1994, 
foi eleito deputado estadual 
e, em 1998, foi reeleito para 
cargo. Em 2005, foi secretá-
rio de Trânsito e Transpor-
tes Urbanos de Cuiabá. Em 
2010 e 2014 foi eleito para o 
cargo de deputado estadu-
al. Essa é a terceira vez que 
ele participa da disputa. Abílio Jr. e Emanuel disputam segundo turno das eleições 2020 

CUIABÁ. Segundo o TSE, Abilio teve 90.631 votos válidos (33.72%) e Emanuel 82.367 (30.65%)
Foto: Divulgação

PROPOSTAS
Na área da saúde, 

Abílio promete combater 
a corrupção na secretaria 
municipal, contratar mais 
médicos e criar um sistema 
de saúde para consultas on-
line. Já Emanuel disse que 
pretende reduzir a fila do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) e evitar que pacientes 
‘furem’ a fila.

Para melhorar a infra-
estrutura da capital, Abílio 
afirma que vai pavimentar 
as ruas de todos os bair-
ros da cidade e concluir as 
obras paradas, como a da 
UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) do Bairro Jar-
dim Leblon. Emanuel afir-
ma que vai executar a obra 
da Avenida Contorno Leste 
que liga o Distrito Industrial 
até a MT-251 e tem 17,3 km 
de extensão.

Já sobre transporte pú-
blico, Abílio Júnior propõe 
abrir a concorrência para a 
escolha da empresa que vai 
operar o transporte na capi-
tal e melhorar o sistema de 
bilhetagem. Caso reeleito, 
Emanuel afirmou que vai 
instalar novas estações de 
ônibus equipadas com ar-
-condicionado e televisão.

Para investir na arbo-
rização da cidade, Abílio 
propõe fazer um projeto de 
plantação de árvores nati-
vas na capital. Pinheiro diz 
que a solução é manter os 
projetos ‘disk árvore’ e de 
replantio de árvores na ci-
dade.

DA REPORTAGEM

Kalil Baracat (MDB) foi 
eleito ao cargo de prefei-
to em Várzea Grande, com 
46,1% dos votos válidos. O 
vice-prefeito é Hazama. Ele 
teve 50.918 votos. Em segun-
do lugar ficou Flávio Vargas 
(PSB), com 40% dos votos 
(44.176). Kalil é o atual secre-
tário de Governo da Prefei-
tura de Várzea Grande.

Em Várzea Grande, 
34.392 se abstiveram de vo-
tar, 9.278 anularam o voto 
e 6.335 votaram em bran-
co. No plano de governo, o 
novo prefeito prometeu que 
a prioridade da sua gestão, 
será a saúde, educação e me-
lhoria no abastecimento de 
água.

Ele afirmou que vai 
ampliar o acesso ao ensino 
de qualidade, por meio de 
parcerias com o governo fe-
deral para construir mais 10 
centros de educação infantil. 
Na área do transporte, ele 
disse que vai criar corredo-
res exclusivos para ônibus. 
O novo prefeito prometeu 
ainda implantar a onda ver-
de no conjunto semafórico 
em pontos de maior fluxo de 

veículos para evitar engarra-
famentos e dar maior fluidez 
ao trânsito.

Além disso, ele disse 
que vai construir quatro no-
vas clínicas odontológicas; 
implantar novas ciclovias e 
ciclofaixas; instalar de uma 
Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) para atender 
a região do Grande Jardim 
Glória; construir um hospi-
tal maternidade; ampliar a 
estrutura do Pronto-Socorro 
e dobrar a quantidade de lei-
tos; fazer uma nova licitação 
do transporte público; e rea-
lizar concurso público.

VEREADORES
Confira quem serão os 

21 vereadores que irão com-
por a Câmara Municipal de 
2021 a 2024: Fabinho, Pedri-
nho, Pablo Pereira, Rosy Pra-
do, Gisa Barros, Sardinha, 
Enfermeiro Emerson, Jero 
Neto, Alessandro Moreira, 
Carlinhos Figueiredo, Roge-
rinho Dakar, Sargento Ga-
libert, Paulo Silva, Joaquim 
Antunes de Souza, Profes-
sora Eucaris Arruda, Icaro 
Reveles, Mauro da Saúde, 
Bruno Rios, Hilton Gusmao, 
Braz Jaciro e Ivan dos Santos.

DA REPORTAGEM

Com 100% das urnas 
apuradas o Tribunal Regio-
nal Eleitoral de Mato Grosso 
(TRE-MT) divulgou a lista 
dos candidatos eleitos para o 
cargo de vereador em Cuia-
bá. Ao todo, 25 parlamen-
tares foram a Casa de Leis. 
Para o próximo mandato, 
duas mulheres devem tomar 
posse, diferente da última 
eleição em que nenhuma ve-
readora foi eleita.

Veja os vereadores elei-
tos em Cuiabá: Diego Gui-
marães (Cidadania), Marcre-
an dos Santos (Progressistas), 
Adevair Cabral (PTB), De-
milson Nogueira (PP), Mar-
cus Antonio de Souza Bri-
to (PV), Dilemário Alencar 
(Solidariedade), Eduardo 
Victor Magalhães (Republi-
canos), Edna Luiza Almei-
da Sampaio (PT), Michelly 
de Alencar (DEM), Mario 
Antonio Nadaf (PV), Joel-
son Fernandes do Amaral 
(Solidariedade), Didimo da 

DA REPORTAGEM

José Carlos Junqueira 
de Araújo, o Zé do Pátio (So-
lidariedade), foi reeleito para 
a Prefeitura de Rondonópo-
lis para os próximos quatro 
anos. Ao fim da apuração, ele 
teve 43,87% dos votos. Foram 
44.605 votos no total. O can-
didato derrotou Luizão, que 
ficou em segundo lugar com 
20,31% (20.653 votos). A elei-
ção em Rondonópolis teve 
29,29% de abstenção, 2,71% 
votos brancos e 4,84% votos 
nulos.

Zé do Pátio tem 61 anos, 
é casado, tem superior com-
pleto. Esse será o terceiro 
mandato dele como prefei-
to: já o foi entre 2009 e 2012, 
além do atual mandato. Ele 
tem um patrimônio declara-
do de R$ 178.898,76. O vice é 
Aylon Arruda, do PSD, que 
tem 40 anos.

Os dois fazem parte da 

Silva Rodrigues (PSB), Luiz 
Fernando Guimarães de 
Amorim (Republicanos), Je-
fferson de Souza Siqueira – 
Pastor Jefferson (PSD), Lídio 
Barbosa – Juca do Guaraná 
(MDB), Marcos Eduardo Ti-

coligação Rondonópolis Nos 
Trilhos do Desenvolvimento 
Econômico e Social, forma-
da pelos partidos PP, PTB, 
REDE, PSD, PC do B, SO-
LIDARIEDADE e PV. Os de-
mais concorrentes tiveram o 
seguinte percentual de vota-
ção: Claudio Ferreira - DC - 
17,21%; Thiago Muniz - DEM 
- 13,62%; Kleber Amorim - 
PT - 2,08%; Coronel Bonoto - 
PRTB - 1,76%; Ubaldo Barros 
- CIDADANIA - 0,78%; Klei-
son Teixeira - PSOL - 0,38%.

CÂMARA
Rondonópolis elegeu 

os 21 vereadores que farão a 
composição da Câmara por 
quatro anos a partir do dia 
1° de janeiro de 2021. A sur-
presa são as duas mulheres 
eleitas que vão compor o 
Poder Legislativo: Marildes 
Fernandes e Kalynka Mei-
relles. Também foram ree-
leitos oito vereadores, sendo Kalil Baracat teve 50.918 votos

Diego Guimarães foi o mais votado 

Ele teve 43,87% dos votos dados a todos os candidatos

VÁRZEA GRANDE

Kalil Baracat vence 
eleição para prefeito 
com 46,1% dos votos

NA CAPITAL

Veja os 25 vereadores eleitos

RONDONÓPOLIS

Zé do Pátio é reeleito
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

cianel Paccola (Cidadania), 
Rodrigo Oliveira de Arruda e 
Sá (Cidadania), Paulo Henri-
que de Figueiredo (PV), Wil-
ton Nonato Silva – Wilson 
Kero Kero (PODE), Emanuel 
Mussa Amui Ribeiro -Lilo 

eles Roni Magnani, Batista 
da Coder, Reginaldo Santos, 
Adonias Fernandes, Subte-
nente Guinâncio, Claudio 
da Farmácia, Roni Cardoso e 
Beto do Amendoim. Os de-
mais são Adilson do Nabo-

Pinheiro (PDT), José Cézar 
Nascimento – Cezinha Nas-
cimento (PSL), Chico 2000 
(PL), Renivaldo Alves do 
Nascimento (PSDB), Sargen-
to Vidal (PROS) e Kassio Co-
elho (PATRIOTA).

reiro, Dico, Dr. Jonas Rodri-
gues, Dr. José Felipe, Paulo 
Schun, Investigador Gerson, 
Cláudio da Farmácia, Júnior 
Mendonça, Cido Silva, Oze-
as Reis, Kaza Grande e Ma-
risvaldo.


